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Önkormányzati hírek: 

 

Tisztelt Lakosság!  

Kedves Bajótiak! 

A koronavírus járvány második hullámát 

éljük. A kormány a helyzetnek 

megfelelően a fertőzések dinamikus 

emelkedése és a további megbetegedések 

csökkentése érdekében veszélyhelyzetet 

hirdetett ki, egyben minden gyülekezést 

megtiltott. Így a szokásos december eleji 

közmeghallgatás megtartására sincs mód. 

Ezért írásban szeretném tájékoztatni 

Önöket az év során történt főbb 

eseményekről. 

Ahogyan a bevezetőben említettem ezt az 

évet jelentősen meghatározta a kialakult 

pandémiás helyzet. Ennek ellenére, ha 

lassan is de több beruházást elkezdtünk 

vagy már be is fejeztünk. Elkészült a 

Bottyán utca bizonyos szakaszainak 

felújítása, a kis piactér, a Szabadság utca 

járdafelújítása.  

 

Az új iskola felújítása folytatódott, az 

energetikai felújítás után, a Klébersberg 

Intézményfenntartó Központtal (KLIK) 

együttműködve az iskola teljes 

tetőhéjazatának cseréje, felújítása 

befejeződött! A régi azbesztes pala helyére 

szép cserép fedés került. 

 Elkezdődött a művelődési ház mellett a 

közösségi tér kialakítása is. Ez a beruházás 

várhatóan 2021 elejére fejeződik be.  

 

Nyertes pályázatot nyújtottunk be a 

Modern Falu program keretében a volt 

Takarékszövetkezet épületének 

megvásárlása érdekében. Hosszabb távon 

szeretnénk elérni, hogy a Posta ebbe az 

épületbe kerüljön át. Ennek érdekében 

megújítottuk a tárgyalásokat a Magyar 

Posta képviselőivel. A Posta átkerülésével 

reményeink szerint bankjegykiadó 

automata telepítésére is lehetőség nyílna. 

A településünk vízrendezése érdekében 

benyújtott nyertes pályázatunk esetében a 

részletes műszaki tartalom kidolgozása és a 

kivitelező kiválasztása van folyamatban, a 

beruházás 2021 nyarán kezdődhet el.  

Sajnos településünket az idei évben a 

járványon kívül egyéb nehézségek is 

sújtották. A nyár folyamán 5 villámárvizet 

szenvedtünk el, amelyek jelentős károkat 

okoztak mind a magán-, mind pedig az 

önkormányzati vagyon tekintetében. A 
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károk helyreállítása érdekében vis maior 

pályázatokat nyújtottunk be. Ezen 

pályázatok elbírálása részben megtörtént, 

eddig megközelítőleg 52 millió forint 

támogatásról született döntés. A források 

felhasználására, a károk helyreállításának 

megkezdésére a jövő év tavaszán kerülhet 

sor. Az árvizek hatásának mérséklése 

érdekében októberben a 

Katasztrófavédelem Megyei 

Igazgatóságával együttműködve a patak 

belterületi medrének részleges tisztítását 

elvégeztük. Hosszú távú, megnyugtató 

megoldást egy záportározó kialakítása 

hozhat. A záportározó megvalósítása 

érdekében szakmai állásfoglalást kértünk 

az EDZKÖVIZIG-től, megkerestük az 

illetékes Minisztériumokat, a Megyei 

Önkormányzatot, Országgyűlési 

Képviselőnket dr. Völner Pál Államtitkár 

urat. A záportározó létesítése lényegében 

zöld utat kapott, jelenleg a műszaki 

tervezés és a magvalósítás pénzügyi 

fedezetének előteremtése van folyamatban. 

Reményeink szerint akár 2023-ra meg is 

valósulhat ez a beruházás. 

A régi hivatal hasznosítása érdekében a 

szlovákiai Nagykér községgel benyújtott 

Interreg-es pályázatunk sajnos nem kapott 

támogatást. Az öreg iskola hasznosítása 

érdekében előkészített pályázat pályázati 

felhívása nem került kiírásra. Vélhetően a 

rendkívüli helyzet miatt. 

A nyár folyamán Varga Gábor tanár úr 

közreműködésével előkészítésre került egy 

új Bajót könyv. Közel húsz év után sikerült 

forrást találni a TOP 5.3.1 (projekt címe: 

Hagyományokra építő közösségfejlesztés: 

Bajót, Nyergesújfalu, Tát) pályázat 

keretein belül. Ennek köszönhetően egy 

megújult, színes, bővített Bajót könyv 

kerül kiadásra. A tartalmi részek 

elkészültek, a könyv szerkesztésének 

utolsó simításai vannak folyamatban, 

decemberben nyomdába kerülhet, jövő év 

februárjában pedig a lakossághoz. 

Terveink szerint minden család ingyenesen 

jut egy tiszteletpéldányhoz. 

Nem közvetlen önkormányzati beruházás 

ugyan, de két jelentősebb fejlesztés 

megvalósulására is sor fog kerülni 

reményeink szerint a jövő év második 

felében. A Magyar Közút egyeztető 

megbeszéléseket kezdeményezett 

önkormányzatunkkal, melynek keretében 

tájékoztattak bennünket arról, hogy 2021-

ben felújításra kerül a Kossut Lajos utca 

teljes belterületi szakasza, valamint a 

Kossuth Lajos utcától az Őrisápi 

elágazásig a Szentkereszti út. Ezen 

útszakaszok felújítására a műszaki terv 

készítése folyamatban van.  

A vírus járvány miatt a szokásos közösségi 

rendezvényeink nem kerültek 

megrendezésre. Civil szervezetink szintén 

elhalasztották szokásos rendezvényeiket. A 

kialakult pénzügyi helyzetre való 

tekintettel a civilszervezeteink pénzügyi 

támogatását átmenetileg felfüggesztettük. 
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Gazdálkodásunk jelenleg stabil, de 

semmilyen tartalékkal nem rendelkezünk, a 

helyben keletkező bevételeink egy részét a 

kormány elvonta a járványhelyzetre való 

tekintettel. A sajtóban megjelenő hírek azt 

valószínűsítik, hogy további elvonások 

várhatók. Sajnos így nem tudunk 

pályázatok előkészítésére, 

önrészfinanszírozására forrást biztosítani. 

A vis maior pályázatok önrészét úgy 

sikerült előteremteni, hogy Nyergesújfalu 5 

millió forintos rendkívüli támogatást 

biztosított Bajótnak, amit ezúton is 

szeretnék megköszönni, illetve az 

Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú 

Kistérségi Társulás 3 millió forintot. 

 Ezek az összegek 80 millió forintig 

biztosítják a vis maior pályázatok önrészét. 

Röviden ennyi történt településünkön a 

2020-as évben. Bízom abban, hogy a 

következő év nem állít elénk hasonló 

súlyos kihívásokat, mint ebben az évben. 

Minden nehézség ellenére azért azt 

gondolom, hogy nincs okunk panaszra, 

hiszen továbbra is jó néhány fejlesztési 

elképzelésünket sikerült megvalósítani.  

Kérem Önöket, hogy ha kérdésük, 

észrevételük van az önkormányzati 

ügyekkel, fejlesztésekkel, jövőbeni 

tervekkel kapcsolatban, azt írják meg 

nekünk a polgarmesterihiv@bajot.hu e-

mail címre, vagy jelezzék önkormányzati 

képviselőinknek!  

Kérem azt is, hogy fokozottan tartsák be a 

járványügyi szabályokat! Vigyázzanak 

magukra, vigyázzanak egymásra! 

Mindenkinek kívánok szeretetteljes, 

boldog karácsonyi ünnepeket és 

legfőképpen jó egészséget! 

 

Tisztelettel: 

Tóth Zoltán 

Polgármester 

Bajót, 2020.12.05. 

 

 

„Akik emlékezünk, soha nem 

felejtünk!” 

Köszönet 

Köszönöm azoknak a bajóti lakosoknak 

megtisztelő jelenlétét, akik eljöttek 

szeptember 5-én a Szén- és Kőbányászok 

emlékművének koszorúzására. 

Köszönöm Tóth Zoltán polgármester 

úrnak, kifejezve az önkormányzat 

tiszteletadását, elhelyezte az emlékművön 

az emlékezés koszorúját. Köszönöm Vígh 

Erik úrnak, az Öregkőhegyaljai 

Pincebarátok Köre Egyesület és Szeifert 

Norbert úrnak a Kecskekői Kőbánya 

képviselőinek tiszteletadását. Köszönöm a 

Harmónia Kamarakórus színvonalas 

előadását. (A dorogi delegáció is 

mailto:polgarmesterihiv@bajot.hu
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elismerését fejezte ki, főleg a Bányász 

Himnusz tökéletes eléneklését méltatták.) 

A Dorogi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet 

szűkös anyagi forrásokkal rendelkezik, 

hiszen a tagdíjból befolyó pénz jó része 

elmegy a temetkezési segélyekre és dologi 

kiadásokra. Ezért fordultam a bajóti 

boltosokhoz, hogy segítsenek be a 

vendéglátásba. Készséggel és szívesen 

segítettek : Molnár Attila, Balázsovitsné 

Krizsán Márta, Pincésiné Panyi Tímea 

köszönet érte! Külön köszönöm Molnár 

Attilának a szervezésben való segítséget! 

Tisztelettel és köszönettel:  

Bodnár Sándor 

     a Bányász Szakszervezet elnöke 

 

Lezárult a Szülőfalum: Bajót 2020 

fotópályázat 

 

I.helyezett: Varga Bence „Őszi látkép 

 

                   II.helyezett Galba Jánosné 

„A múlt emlékei”  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. helyezett: Fehér-Czégeni Ildikó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Szülőföldem Bajót” 
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Különdíj: Dudás Jázmin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Őszi sziklák” 

 

.A díjazottaknak Tóth Zoltán polgármester 

adta át az ajándékcsomagokat. 

 

Gratulálunk mindenkinek, 

köszönjük a beküldött műveket, 

melyek a Művelődési ház ablakában 

megtekinthetőek december 15-ig! 

 

A fotópályázat a TOP 5.3.1 

Hagyományokra építő közösségfejlesztés 

című pályázat keretein belül került 

megszervezésre, ugyanúgy, mint a 

„Hogyan éltek dédszüleink?” elnevezésű 

gyermekrajz pályázat is. 

Az óvodából Török Lara és Imre Alíz, az 

iskolából Varga Noémi, Istók Szebasztián 

3. osztályos, Muzslai Dóra, Motúz Kristóf 

és Suki Armandó 4. osztályos tanulók 

részesültek emléklap és ajándékcsomag 

elismerésben, de mindenki, aki rajzolt, 

kapott ajándékot. Gratulálunk a szép 

művekhez, aki szeretné, még decemberben 

megnézheti az iskola tornaszobájának 

ablakában kiállított műveket!  
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Varga Noémi veszi át jól megérdemelt jutalmát 

 

 

Az ovisok, Török Lara és Imre Alíz is 

megkapta az ajándékokat 

Köszönöm mindenki megtisztelő részvételét 

a pályázatokon! 

Valamint itt szeretnék köszönetet mondani 

a Betlehem felállításában és az Adventi 

koszorú elkészítésében résztvevőknek is: 

Paul Zoltánné, Malagurszki Éva, Katona 

Gerda, Szabó Gábor, Schmidt Márton, 

Muzslai Szilárd, Sinógli László és Buzás 

Péter 

Dudás Júlia 

közösségszervező 

 

„A ráncok csupán azt jelzik, hol 

voltak a mosolyok” 

 

Az állatkertben történt: A fiammal 

egy nagymama és egy kislány 

mellett álltunk. A kislány arcán 

élénkvörös szeplők virítottak. A 

gyerekek sorba álltak egy 

rajzolóművész előtt és várták, hogy a 

mester tigrismancsokat fessen az 

arcukra. 

- Annyi a szeplőd, hogy nem jut hely 

a festésre!- kiáltotta egy fiú.  

A kislány zavarba jött és lehajtotta a 

fejét. A nagyanyja leguggolt mellé. – 

Én szeretem a szeplőidet.- mondta. 

- Én nem.- jelentette ki a kislány. 

- Amikor kislány voltam, mindig azt 

kívántam, hogy szeplős legyek.- 

mondta a nagymama, miközben 

megsimogatta unokája arcát.  

– A szeplők nagyon szépek. A kislány 

felnézett rá.  

– Igazán? 

-Hát persze! Talán tudsz valamit 

mondani, ami szebb lenne, mint a 

szeplők? A kislány ránézett 

nagyanyja mosolygó arcára.  

– Igen nagyika, a ráncok.- mondta 

gyengéden és átölelte a nagymama 

nyakát. 

     „RR” 
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